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POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM 
 
 
Datum: 30. listopad 2014. 
 

 
Zapisnik 

sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
 
 
Sastanak se održao u četvrtak, 30. listopada 2014. godine u seminarskoj dvorani u 
Gundulićevoj 3 s početkom u 11:00 sati. 
 
Prisutni: doc.dr.sc. Nikša Dulčić - predsjednik Povjerenstva, doc.dr.sc. Marin 
Vodanović, Domagoj Vražić, univ.mag.med.dent.; opravdano odsutni: prof.dr.sc. Ivan 
Alajbeg, Ante Miličević, student. 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom SFZG-a 
održanog 03. srpnja 2014. godine. 
 
2. Pripreme za Samoanalizu i vanjsko vrjednovanje SFZG-a (radionica, hodogram 
postupaka, zadaci radne skupine). 
 
3. Godišnje vrjednovanje preddiplomskog i diplomskog integriranog studija Dentalna 
medicina. 
 
4. Cikličko provođenje ankete za vrjednovanje nastave i nastavnika na SFZG-u. 
 
5. Razno. 
 

----------- 
 
1. Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom SFZG-a održanog 03. srpnja 2014. godine. 
 
2. Doc. Dulčić je izvijestio povjerenstvo o potrebnim pripremama za Samoanalizu i 
vanjsko vrjednovanje SFZG-a. Na svim Zavodima je potrebno, ukoliko nisu do sada, 
upisati sve podatke (predavanja, seminari, vježbe) u ISVU za prošlu godinu, svaki 
Zavod treba provjeriti jesu li upisani svi znanstveni i stručni radovi u CROSBI te da li 
je evidentirana svaka međunarodna suradnja od strane svakog djelatnika na 
pojedinom Zavodu. Krajnji rok za upis je zaključno sa srijedom, 05. studenog 2014. 
godine. Dekan je podijelio zadatke za svaki Zavod i krajnji rok koji se mora poštivati. 
Povjerenstvo je dobilo svoje poglavlje koje mora ispuniti te potom završno objedinjeni 
dokument cijeli pregledati i eventualno dopuniti ispravkama. 



 
3. Doc. Dulčić je izvijestio povjerenstvo o Godišnjem vrednovanju preddiplomskog i 
diplomskog integriranog studija Dentalna medicina koje provodi Studentska referada 
na svim diplomiranim studentima, odaziv je 90%, ispunjeni materijali dostavljeni su 
Sveučilištu u Zagrebu i čekaju se rezultati. 
 
4. Doc. Dulčić je izvijestio povjerenstvo o Cikličkom provođenju ankete za 
vrjednovanje nastave i nastavnika na SFZG-u, ove akademske godine 2014./2015. je 
prema redovnom rasporedu Stomatološki fakultet na vrjednovanju. Provoditi će se 
krajem zimskog i ljetnog semestra u akademskoj godini 2014./2015.. Za te potrebe 
tražiti će se od Pravne službe SFZG-a popis svih nastavnika i asistenata zaposlenih 
na SFZG-u s pripadajućim e-mail adresama i navedenim Zavodima kojima pripadaju. 
 
5. Obzirom da je studentica Nives Macukić završila studij, imenovan je student 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Studentskog zbora Ante 
Miličević kao novi član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na SFZG za razdoblje 
akademskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.. 
 
 
 
 
 
Zapisnik vodio:        ZA POVJERENSTVO: 
Domagoj Vražić, univ.mag.med.dent.     doc.dr.sc. Nikša Dulčić 


